
1-1015 Egeløvparken

Budgetmøde 
mandag den 14. september 2015 kl. 19.00 

i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen.



Velkommen til ordinært afdelingsmøde 

Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende organ. Det betyder, at afdelingsmødet 
behandler og godkender afdelingens budget for det kommende år og vælger medlemmer til 
afdelingsbestyrelsen. Det er også på afdelingsmødet, du kan høre om afdelingsbestyrelsens 
arbejde og driften af afdelingen. Du har mulighed for at stille spørgsmål og få svar, og du kan 
fremlægge dine egne synspunkter. 

Afdelingsmødet behandler også indkomne forslag fra afdelingsbestyrelsen og fra beboerne – 
og det er afdelingsmødet, der godkender afdelingens husorden. 

Hvert lejemål har to stemmer, og du skal møde personligt frem for at kunne stemme. Du kan 
derfor ikke afgive stemme ved fuldmagt. 

Derudover har du mulighed for at hilse på afdelingsbestyrelsen og dine naboer. 

Der er derfor mange gode grunde til at deltage i afdelingsmødet, og vi glæder os til at se dig. 

I hæftet her finder du alt det materiale, du har brug for til mødet. Du kan se 

afdelingsbestyrelsens budgetforslag for 2016 og eventuelt indkomne forslag, som 
afdelingsmødet skal tage stilling til. 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 

Hvis du vil have et specificeret afdelingsbudget eller årsregnskabet med noter, skal du 
sende en mail til 3b@3b.dk (angiv navn og adresse samt dit ønske) eller ringe til 

Boligforeningen 3B på 70 20 76 00 – så bliver materialet sendt til dig.
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Boligforeningen 3B, Havneholmen 21, 1561 København V / Telefon 70 20 76 00 / Fax 33 18 62 64 / Mail 3b@3b.dk / www.3b.dk  

 

 

 

Den 17. august 2015 

REPA/CHST 

 
Velkommen til budgetafdelingsmøde i Egeløvparken 
 
Hermed indkalder 3B til det årlige budgetafdelingsmøde, der afholdes 

 
mandag den 14. september 2015 kl. 19.00  

   
med følgende dagsorden: 

 
1.  Valg af dirigent – herunder valg af referent og stemmetællere samt godkendelse af 

forretningsorden (se bagsiden).  
 
2. Orientering fra formanden. 
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 
 
4. Behandling af indkomne forslag. 
 
5.      Eventuelt. 
 
 
Har du ét eller flere forslag, du ønsker behandlet på mødet, skal de være afleveret skriftligt til 
formanden for afdelingsbestyrelsen Kim Kristensen, Syvendehusvej 71 B, eller på mail: 
afdelingsbestyrelsen1015@gmail.com. 
 

Senest mandag den 31. august 2015. 
    
For at alle kan forstå, hvad der skal tages stilling til på budgetafdelingsmødet, er det vigtigt, at du 
formulerer dine forslag så kort og klart som muligt. Er du i tvivl, kan du få hjælp hos din 
afdelingsbestyrelse. 
 
Du vil få et eksemplar af budgettet samt eventuelle forslag senest 1 uge før mødet. 
 

Vi glæder os til at se dig på budgetafdelingsmødet, som afholdes i afdelingens beboerlokale under 

hjælpemiddelcentralen. 

 
 
Med venlig hilsen 
på afdelingsbestyrelsens vegne  
 
 
Kim Kristensen 
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Forslag til forretningsorden for 
afdelingsmødet i Egeløvparken  
Som retningslinjer for afdelingsmøder gælder sammen med 

foreningens vedtægter følgende bestemmelser: 

Afdelingsmødets opgaver 

§ 1  

På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) 

godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget. 

§ 2  

Afdelingen har tidligere besluttet vedligeholdelses- og 

istandsættelsesordning A. 

Afdelingen har tidligere besluttet, at medlemmer af 3B’s 

repræsentantskab vælges af afdelingsbestyrelsen.  

§ 3 

Afdelingsmødet træffer beslutning om fx (listen er ikke 

udtømmende): 

Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer 

og iværksættelse af forebyggende socialt arbejde) 

Individuel måling af vand, ændringer af husorden (herunder 

regler om husdyr)Udvidet råderet for beboerne (udvendige 

råderets-arbejder og kollektiv råderet) 

Sammenlægning af afdelinger 

§ 4  

Afdelingsmødet godkender forslag fra afdelingens beboere, 

afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen og 

repræsentantskabet om øvrige aktiviteter og arbejder i 

afdelingen. 

§ 5  

Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere 

afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på 

konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg og 

lignende. 

Afdelingsmødets afholdelse 

§ 6  

Adgang til afdelingsmødet har alle lejere og disses 

myndige husstandsmedlemmer. Adgang uden stemmeret 

har også organisationsbestyrelsen og dens repræsentanter 

fra administrationen. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, 

at andre deltager i mødet uden stemmeret, ligesom 

organisationsbestyrelse kan beslutte, at andre deltager i 

mødet med taleret, men uden stemmeret. 

§ 7  

Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og 

afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og 

påser, at vedtægterne og denne forretningsorden 

overholdes. 

§ 8  

Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Antallet af 

medlemmer til stemmeudvalget fastsættes af dirigenten. 

§ 9  

Afdelingsmødet vælger en referent, der skriver et referat af 

de trufne beslutninger og af resultatet af de eventuelle 

afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og 

afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for 

afdelingens lejere senest 4 uger efter mødet. 3B tilbyder, at 

det kan ske på www.3b.dk.  

 

§ 10  

Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er 

ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter 

at fastsætte en begrænsning. Indlæg til et punkt på 

dagsordenen kan ikke fremsættes, efter debatten om det 

pågældende punkt er afsluttet. 

Valg og afstemninger 

§ 11  

Afdelingsmødet beslutter afdelingsbestyrelsens størrelse 

(mindst 3 og et ulige antal) og vælger medlemmer og 

suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Valgbare er lejere i 

afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. 

§ 12  

Formanden for afdelingsbestyrelsen vælges særskilt på 

afdelingsmødet. 

§ 13  

Afdelingsmødet kan beslutte forslag om, at der fremover 

vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for 

disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen 

udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I 

begge tilfælde er afdelingens lejere og disses myndige 

husstandsmedlemmer valgbare. 

§ 14  

Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende 

beboelseslejemål 2 stemmer uanset antallet af fremmødte 

personer fra lejemålet. 

§ 15  

Bortset fra valg og de spørgsmål, der i vedtægterne er 

fastlagt præcise stemmeandele for, afgør afdelingsmødet 

alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne 

stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i 

antallet af afgivne stemmer. 

§ 16  

Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig 

afstemning vedrørende andre spørgsmål afgøres ved 

almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten 

afstemningsformen. 

§ 17  

Er der kun foreslået en kandidat til formand på 

afdelingsmødet, betragtes vedkommende som  valgt uden 

afstemning. Er der foreslået 2 kandidater til 

formandsvalget, vælges den, der ved skriftlig afstemning 

opnår flere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. 

Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, 

foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, 

foretages lodtrækning. Hvis der er foreslået flere end 2 

kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved 

første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de 

afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning 

mellem de 2 kandidater, der ved første afstemning 

opnåede flest stemmer. 

§ 18  

Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, 

repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab 

og suppleanter gælder, at der stemmes på mindst én over 

halvdelen af det antal, der skal vælges – og højst det antal, 

der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 
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Boligforeningen 3B

Afdeling 1015, Egeløvparken

Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2016 stiger med kr. 635.143, hvilket svarer til 4,25%.

Samtidig nedsættes lejen vedrørende forbedringsarbejdet, vinduer og facader med 14%

Det giver en samlede lejestigning på 1,57% svarende til kr. 274.462.

Lejeændring pr. 1. januar 2016 for familieboliger Bidrag til antenne pr. 1. januar 2016

Ændring i % 4,25 Nuværende bidrag pr. mdr. 432,00

Ændring i kr. pr. år total 624.982,00 Ændring pr. mdr. 6,00

Bidrag efter ændring pr. mdr. 438,00

Lejeændring pr. 1. januar 2016, vinduer og facader

Ændring i % -14,00

Ændring i kr. pr. år total -360.681,00

Gennemsnitsleje pr. m² pr. år pr. 1. januar 2016

Familieboliger 739,51

Vinduer og facader                   104,05 

Eksempel på månedlig leje for år 2016 inklusiv hjemfaldsleje og forbedringsforhøjelse vinduer og facader.

Størrelse

Nuværende leje 

pr. mdr. Ændring pr. mdr. Ny leje pr. mdr.

2-rums familiebolig 55,00 m² 4.714 kr. 98 kr. 4.812 kr.

3-rums familiebolig 80,00 m² 5.888 kr. 102 kr. 5.990 kr.

3-rums familiebolig 99,50 m² 6.588 kr. 97 kr. 6.685 kr.

4-rums familiebolig 110,00 m² 7.215 kr. 104 kr. 7.319 kr.

Udvikling i gennemsnitslejen de sidste 4 år for familieboliger pr. m²:

Budget for 2016 i sammendrag 

Sammentrængt budget
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Gennemsnitsleje 3B, afdelinger opført før 1975
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Boligforeningen 3B

Afdeling 1015, Egeløvparken

Sammentrængt budget for perioden Budget Budget 

01.01.2016 - 31.12.2016 2016 2015
(1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.)

Nettokapitaludgifter 4.284 4.290 -6

Offentlige og andre faste udgifter 4.605 4.613 -8

2.086 2.067 19

0 66 -66

672 661 11

343 331 12

256 242 14

Variable udgifter 2.882 2.627 255

1.935 1.776 159

103 86 17

141 64 77

70 23 47

Henlæggelser 4.067 3.683 384

Ekstraordinære udgifter 2.955 2.973 -18

2.465 2.826 -361

333 0 333

18.793 18.186 607

Boligafgifter og leje 17.793 18.099 -306

Andre ordinære indtægter 73 87 -14

53 63 -10

Ekstraordinære indtægter 291 0 291

18.157 18.186 -29

Nødvendig merindtægt / lejeforhøjelse 636

Sammentrængt budget

Herunder:

Ejendomsskatter, vandafgift, renovation, forsikringer, afdelingens energiforbrug, 

administration samt bidrag til Landsbyggefonden.

Afvigelse 

2015/2016

Driftssikring og anden løbende driftsstøtte, ydelse vedr. beboerindskudslån.

Udgifter i alt

Ydelser på lån vedrørende forbedringsarbejder, afskrivning på 

forbedringsarbejder, tab ved lejeledighed / fraflytning m.v.

Herunder:

Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Renholdelse, almindelig vedligeholdelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse og 

fornyelser, istandsættelse ved fraflytning, særlige aktiviteter samt diverse udgifter

Ejendomsskatter

Vandafgift

Indtægter i alt

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, 

istandsættelse ved fraflytning samt tab ved fraflytning.

Herunder:

Ydelse vedr. driftsstøtte

Renter

Herunder:

Renter, tilskud fra boligorganisationen, drift af fællesfaciliteter, indeksoverskud.

Renovation

Forsikringer

Afdelingens energiforbrug

Renholdelse

Drift af møde og selskabslokaler

Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen

- heraf beboerarrangementer

Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.
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Der er indregnet en stigning i ejendomsskatter på 6 % i forhold til opkrævningen for 2015.

Udgifter til renovation forventes at stige, på baggrund af opkrævningen for 2015. Forsikringerne forventes at

stige med 4 % i forhold til opkrævningen for 2015. El forbruget forventes ligledes at stige på baggrund af

forbruget i 2014.

Der budgetteret med beboerarrangementer og udgifter til afdelingsmøde.

Der er budgetteret med driftsstøtte fra dispositionsfonden til dækning af det nye hjemfaldslån.

Boligafgifter og leje

Der er indregnet ydelser på lån til hjemfald. Ydelserne udlignes af lejeindtægt vedrørende hjemfald samt 

driftsstøtte fra dispositionsfonden.

Under posten renholdelse budgetteres lønudgifter. Disse forventes at stige, da der som tidligere år er indregnet 

sommerafløser/ hjælp til det grønne. Grundet beslutningen om genopretning af de grønne områder, forlænges 

perioden for ansættelse. Samtidig med at der er indregnet generelle løn reguleringer.

Ekstraordinære indtægter

Der opkræves hjemfaldsleje i forbindelse med frikøb af hjemfald på ejendommen. Derudover er lejen til 

dækning af forbedringsarbejdet vinduer og facader nedsat, da ydelserne på lånet er blevet lavere end forventet i 

Der er hjemtaget lån vedrørende forbedringsarbejdet vinduer og havefacader i 2014, og ydelsen på lånet er 

blevet lavere end forventet i budgettet. Denne post skal ses i sammenhæng med lejeindtægten til dækning af 

forbedringsarbejdet, der nedsættes.

Boligforeningen 3B

Afdeling 1015, Egeløvparken Sammentrængt budget

Bemærkninger til sammentrængt budget 2016

Offentlige og andre faste udgifter 

Variable udgifter

Ekstraordinære udgifter

Afdelingen har individuelt vandregnskab, og fælles udgifter til vand er budgetteret under drift af selskabslokale 

samt ejendomskontor.

I langtidsplanen for planlagt og periodisk vedligeholdelse prioriteres forskønnelse af de grønne områder og der 

skal økonomi til genopretning af fraflytninger/ haver/ hæk mv. Yderligere skal varmecentral ombygges grundet 

skift i forsyningsleverandør.

Henlæggelser
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser er øget, for at fremtidige arbejder kan 

dækkes. 
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Boligforeningen 3B

Afdeling 1015, Egeløvparken

I dette diagram kan du se, hvad din husleje bliver brugt til 

I dette diagram kan du se fordelingen af variable udgifter 

Sammentrængt budget

67% 

17% 

4% 
5% 7% 

Renholdelse inkl. løn til ansatte

Almindelig vedligeholdelse

Vaskeri og beboerlokaler m.v.

Rådighedsbeløb og beboeraktiviteter

Ejendomskontor, kursus m.v.

23% 

24% 15% 

22% 

16% 

Nettokapitaludgifter

Offentlige og andre faste udgifter

Variable udgifter

Henlæggelser

Ekstraordinære udgifter
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Boligforeningen 3B

Afdeling 1015, Egeløvparken

Sammentrængt budget for perioden Budget 

01.01.2016 - 31.12.2016 2016

(1.000 kr.)

Planlagt og periodisk vedligeholdelse

Oversigt over forbrug 

116.1 Terræn 1.142

116.2 Bygning, Klimaskærm 1.327

116.3 Bygning, Bolig-Erhvervsenhed 740

116.4 Bygning, Fælles, indvendig 330

116.5 Bygning, Tekniske installationer 1.910

116.6 Materiel 79

Oversigt over forbrug i alt 5.528

Oversigt over væsentlige aktiviteter i året

121 Nedgravning af containere og vedligeholdelse 300

122 Afløb, kloak, brønde mv. 150

135 Overdækning af affaldsgård, Hækmosen 150

220 Henlæggelser til 'Helhedsplan' 250

221 Ydervægge Facader fuger 400

232 Tagdækning og undertag 400

317 Opretning ved genudlejning 155

323 Komfurer, udskiftn og vedligeholdelse 150

523 Lamper P-pladser LED 160

541 Udskiftning af ventiler og rens af beholdere 300

551 Varmecentral omlægning 1.000

Væsentlige aktiviteter i året i alt 3.415

Opsamlede henlæggelser

Primo 4.772

Årets henlæggelse 3.783

Forbrug -5.528

Anden finansiering 1.000

Ultimo saldo 4.027

Nøgletal

1015, 

Egeløvparken i 

kr. pr. m²

Gennemsnit 

afdelinger 3B, 

opført før 1975,

 i kr. pr. m²

Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse konto 120 169 172

Opsparet til planlagt vedligeholdelse konto 401 (2014) 252 302

Sammentrængt budget
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Boligforeningen 3B

Afdeling 1015, Egeløvparken

Budget 2016 Budget 2015

Regnskab 

2014

Antenne

Hybridafgift - udgifter 1.026.650 1.006.518 948.371

Copydan - udgifter 118.428 116.124 107.327

Service antenneanlæg 16.675 16.022 16.027

Administrationsgebyr 34.853 34.160 32.036

Antenneudgifter i alt 1.196.606 1.172.824 1.103.761

Hybridafgift - indtægter -980.640

Copydan - indtægter -106.236

Antenneindtægter i alt -1.086.876

Underskud i alt - 2014 16.885

-961 2.451 -14.221

Udgifter i alt / årets resultat 1.195.645 1.175.275 2.664

Antal tilslutninger: 227

Antal opkrævninger: 227

Pr. lejemål / pr. måned

Nuværende 

bidrag Ændring

Bidrag efter 

ændring

Antenneafgift 389,00 6,00 395,00

Copy-Dan 43,00 0,00 43,00

I alt 432,00 6,00 438,00

Antennebudget

Tidl. års resultat overført

(- overskud / + underskud)
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Indkomne forslag 
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Indkomne forslag 

 

Forslag 1, forslagsstiller Bestyrelsen: 
 
Køkkenudskiftning individuelt.  
I 2014 gav afdelingsmødet accept på individuel udskiftning af køkkener 30 stk. Der ønskes accept 
på yderligere 15 stk. i forhold til tidligere beslutning. 
 
Afdelingsmødet september 2015 giver hermed accept til låneoptagelse for individuel udskiftning af 
køkkener i boliger som ikke har fået udskiftet boligens oprindelige køkken. Finansieringen af det 
nye køkken afholdes ved en individuel huslejeforhøjelse i det pågældende lejemål. Der 
gennemføres en individuel køkkenudskiftning på maksimalt 45 stk. køkkener over en 1 årig 
periode. Der tilbydes køkkener til en max. Pris af 90.000 fra udvalgt leverandør og udvalgt model, 
sagen håndteres af 3B byggeafdeling og driften. Ved alle fraflytninger, og inden indflytning, hvor 
der ikke er foretaget køkkenudskiftning af tilsvarende køkken, vil disse blive udskiftet i lighed med 
den individuelle køkkenudskiftning og deraf følgende individuelle huslejeforhøjelse for lejemålet. 
Driftsmæssigt bidrager afdelingen med udgifter til nødvendig fornyelse af vand, afløbs- og 
elinstallationer i forbindelse med udskiftning af køkkenet. Afdelingsmødet godkender hermed en 
låneoptagelse på samlet 115.000 kr. pr-. lejemål svarende til samlet 5.175.000 kr., idet der 
samtidig søges trækningsret til den individuelle køkkenudskiftning.  
* Håndværkerudgift max. 90.000,- kr.  
* Tilbagebetaling på 20 år, max. Huslejestigning pr. måned 630,-  
* Trækningsret max. 15.000,- pr. bolig  
* Samlet budgetsum på 5.175.000 kr. 
 
 
Forslag 2, forslagsstiller Bestyrelsen: 
 
Ombygning af antenneanlæg 
For at beboerne i Egeløvparken individuelt kan vælge mellem TV-pakker fra Yousee, ombygges i 
2015 antenneanlægget. 

 Anlægsudgifter 250.000, Yousee påtager sig udgifter imod forlængelse af 
opsigelsesperioden, 24 måneder til 60 måneder 

 
Information vedrørende priser 
privatbruger: 
Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakke 

Grundpakke kr. 229,- 
Mellempakke kr. 409,- 
Fuldpakke kr. 509,- 
Priserne er inklusive rettigheder, service og moms. 
  

Egeløvparken ønsker at lave ny aftale 
Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakke 

Grundpakke kr. 161,- 
Mellempakke kr. 358,- 
Fuldpakke kr. 457,- 
Priserne er inklusive rettigheder, service og moms. 
Priserne er ekskl. Adm. 3b, ca. 13 kr. pr. pakke 
 

 

 Fuldpakke i 2016 med nuværende anlæg uden mulighed for pakkevalg = 438,- 

 Fuldpakke i 2016 med ny aftale, udvidet anlæg og mulighed for pakkevalg = 457 + 13 = 
460,- 
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Stemmes der for forslaget, vil anlægget blive ombygget i 2015, således at det giver mulighed for 
frit valg mellem grund-, mellem- og fuldpakke pr. bolig. 
 
 
Forslag 3, forslagsstiller Bestyrelsen: 
 
Udvidelse af 55 m2 boliger til 67,2 m2 
Under facaderenoveringen 2012 blev en del lejemål udvidet og med udgangspunkt i de historiske 
tal, stiller bestyrelsen til forslag, at resterende 55 m2 boliger også skal have tilbuddet. Den 
kollektive råderet vil blive benyttet, så kun de boliger der får udvidet boligen, vil igennem 
finansieringen betale en forhøjet husleje. Driftsmæssigt bidrager afdelingen med udgifter til 
nødvendig fornyelse af elinstallationer i forbindelse med udskiftning udvidelsen. Afdelingsmødet 
godkender hermed en låneoptagelse på samlet 140.000 kr. pr-. lejemål svarende til samlet 
1.400.000 kr.  
Forventningerne til økonomi er ved 10 stk.: 
* Håndværkerudgift max. 115.000,- kr.  
* nyt skur og indvendige arbejder er inkluderet i prisen 
* Tilbagebetaling på 30 år, max. Huslejestigning pr. måned 220,- for udvidelsen 
* Samlet budgetsum på 1.400.000 kr. 
* Med forventning om huslejestigning grundet flere m2, vil blive samlet ca. 5.100,- ekskl. 
Udvidelsen 
 
 
Forslag 4, forslagsstiller Bestyrelsen: 
 
Fremtidige husdyrhold i Egeløvparken 
 
Ændring til husordenen: 
Det vil fremover ikke være tilladt at holde kat i Egeløvparken. 
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Kanaloversigt – Region Hovedstaden

>

B200, 1535. Gældende fra 25. august 2015.
Forbehold for ændringer og trykfejl.
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Fuldpakke Mellempakke Grundpakke Kanalnavn HD
På  mobil, 

tablet og pc Analog kanal/frekvens

1 DR1 10 210,25

2 DR2 Kun digitalt

3 DR K Kun digitalt

4 Kanal 5 33 567,25

5 TV 2 * 35 583,25

6 TV 2 Zulu Kun digitalt

7 TV 2 Charlie 44 655,25

8 TV 2 News 41 631,25

9 TV3 34 575,25

10 TV3+ 43 647,25

11 TV3 Puls Kun digitalt

12 Kanal 4 46 671,25

13 Infokanalen Kun digitalt

14 6’eren 42 639,25

15 CANAL9 Kun digitalt

16 TLC Kun digitalt

17 Discovery Channel 55 743,25

18 BBC Brit 59 775,25

19 TNT Kun digitalt

20 MTV 54 735,25

21 DR3 Kun digitalt

22 TV 2 Fri Kun digitalt

23 dk4 Kun digitalt

24 Comedy Central Kun digitalt

25 Lorry Kun digitalt

26 National Geographic 
Channel 68 847,25

27 DR Ramasjang 5 175,25

28 Disney Channel Kun digitalt

29 Disney XD 52 719,25

30 Cartoon Network 50 703,25

31 Nickelodeon 66 831,25

32 Disney Junior Kun digitalt

33 DR Ultra Kun digitalt

34 Boomerang Kun digitalt
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> B200, 1535. Gældende fra 25. august 2015.
Forbehold for ændringer og trykfejl.

Fuldpakke Mellempakke Grundpakke Kanalnavn HD
På  mobil, 

tablet og pc Analog kanal/frekvens

35 ID Investigation 56 751,25

37 TV3 SPORT 1 63 807,25

38 TV3 SPORT 2 Kun digitalt

39 Eurosport 64 815,25

41 Eurosport Danmark Kun digitalt

49
 

TV 2 SPORT Kun digitalt

50 Animal Planet 67 839,25

51 Nat Geo People Kun digitalt

52 Nat Geo Wild Kun digitalt

55 Ekstrakanalen Kun digitalt

62 BBC Lifestyle Kun digitalt

63 BBC Earth Kun digitalt

65 TCM * Kun digitalt

66 YouSee Trailerkanalen Kun digitalt

73 VH1 49 695,25

81 TV 2 Øst Kun digitalt

84 BBC World News Kun digitalt

85 CNN 48 687,25

87 Sverige 1 Kun digitalt

88 Sverige 2 Kun digitalt

89 TV4 Kun digitalt

90 NRK1 Kun digitalt

91 ARD Kun digitalt

92 ZDF Kun digitalt

93 NDR Kun digitalt

94 RTL Kun digitalt

95 Folketings TV Kun digitalt

96 Regionalkanalen/ 
DR Tegnsprogskanalen Kun digitalt

97 Reserveret lokal-tv Kun digitalt

98 Reserveret beboer-tv S9 161,25

890 DR1 Syn Kun digitalt

891 DR2 Syn Kun digitalt

892 DR3 Syn Kun digitalt
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Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V

Tlf. 70 20 76 00 
Mail 3b@3b.dk
www.3b.dk

Ekspeditionstid
Hverdage  9 -16
Fredage  9 -14
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